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6. งานวิจัย
-การสารวจภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.
สิริมนต์ ชายเกตุ ดวงฤทัย ตรีเนตร และหทัยทิพย์ เสนาลักษณ์ . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม 2542.
-Kwanbunjan K, Chaikate S, Songmuang K. Assessment of dietary patterns of Thais in
Germany and Thailand. Mal J Nutr 11(2): 89-98, 2005.
-สิริ มนต์ ชายเกตุ . การส ารวจภาวะโภชนาการในวัย รุ่น : กรณีศึก ษาโรงเรียนท่ ามะขามวิทยา
จ.ราชบุรี. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2551. หน้าที่ 20-26.
-สิริมนต์ ชายเกตุ. Poster Presentation เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในวัยรุ่น
โดยใช้เกณฑ์นาหนักตามเกณฑ์อายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี . ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการครังที่ 3. 21-22 มกราคม 2552. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. (Proceeding). หน้าที่ 74-87.
-Sirimon Chaikate, Songpol Tornee, Tasaneewan Phu-aree and Nuengruthai
Tongpailin. Poster Presentation เรื่อง Food consumption among college students in
Srinakharinwirot University. International Congress of Nutrition. 4-9 October 2009, Bangkok,
Thailand.
-สิริมนต์ ชายเกตุ ศาลินา วงษ์ไทย อรุษา เชาวนลิขิต อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล ชาติรส การะเวก
และสมชาย สุริยะศิริบุตร. การบริโภคนาพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553.
- สิริมนต์ ชายเกตุ กษิมาพร หีดฉิม และณัฐกานต์ หมอสุยะ. Poster Presentation เรื่อง
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแคฟเฟอีน : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร. ตี พิมพ์ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครังที่ 6 (29-30 พฤษภาคม 2555) ปี ค.ศ. 2012.
(Proceeding).
-สิริมนต์ ชายเกตุ และตลับพร หาญรุ่งโรจน์. การบริโภคผักและผลไม้ในนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปี ที่ 28 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2555. หน้าที่ 31- 46.
-สิริมนต์ ชายเกตุ และพรเพ็ญ มรกตจินดา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแคลเซียม. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. Manuscript.
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บทความวิชาการ
-สิริมนต์ ชายเกตุ. ขนมเด็กกับฉลากโภชนาการ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
(2551). หน้าที่ 125-136.
-สิริมนต์ ชายเกตุ และ ตลับพร หาญรุ่งโรจน์. ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. หน้าที่
30-39.
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